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Resultados da Campanha de Divulgação Digital

No número 8/2014 do boletim BEL Informas http://esperanto.com.br/bel/2014-03-24  estão
algumas das ações da BEL no sentido de reduzir os custos dos impressos para a
divulgação do Esperanto. Dando continuidade em cumprir seu principal objetivo, a BEL
organizou a Campanha de Divulgação Digital, e já temos alguns resultados positivos
para relatar.

Esta campanha em nada onera o orçamento da BEL, que somente a divulga e administra.
Graças à colaboração de esperantistas, que contribuem com R$ 10,00 mensais,
conseguimos publicar anúncios no Google. Cada vez que uma pessoa fizer uma busca
sobre temas relacionados ao aprendizado de línguas, aparecerá um pequeno anúncio de
nosso portal www.esperanto.com.br , com informações sobre o Esperanto e como aprendê-lo.
A cobrança só é efetuada se a pessoa clicar no nosso anúncio.
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Este tipo de divulgação tem se mostrado muito eficiente: em março, nosso anúncio foi
mostrado 17 mil vezes e 734 novos interessados em Esperanto visitaram nosso portal.
Regularmente recebemos mensagens de novos interessados perguntando onde aprender
Esperanto em suas cidades.

Porém, nossa publicidade fica no ar somente alguns dias, pois ainda não temos verba
suficiente para manter a divulgação durante todo o mês.

Convidamos a visitar a página www.esperanto.com.br/digital  para a conhecer melhor a
campanha, verificar as planilhas com os relatórios detalhados, e se possível, adicionar seu
nome como colaborador da campanha.
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Kunlaborantoj: Affonso Soares, Anna Lobo, Antonio Felix, Bert Schumann, Carlos Pereira, Diego Ribeiro,
Emmanoel Lima, Emilio Cid, Eurípedes Barbosa, Evandro Avellar, Evandro Caboclo, Fabiano Henrique, Fabio
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Monteiro, Fabio Santos, Fernando Maia, Flávio Gomes, Francisco Mattos, Joe Bazilio, Luís Guilherme Jardim,
Márcio Santos, Paulo Nascentes, Paulo Sérgio Viana, Rafael Zerbetto, Walter Fontes, Wesley Jefferson.
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